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Ho hem vist en centenars de
pel·lícules de l’Oest: quan
un cavall ha tingut una mala
caiguda, s’ha trencat una po-
ta i no existeix cap possibili-
tat de curar-lo ni d’alleujar-li
el dolor, el mateix genet que
tantes cavalcades ha com-
partit amb l’animal li engega
un tret misericordiós al cap.
Llavors, per què no podem
aplicar-li la mateixa mesura
de gràcia a una persona que
està patint tant com un cavall
letalment ferit? Això és el que
es pregunta el protagonista
de They Shoot Horses, Don’t
They?, la llegendària novel·la
d’Horace McCoy que, després
d’haver sortit publicada l’any
1935 als Estats Units sense
cap gran ressò mediàtic, es
va acabar convertint una mi-
ca més tard en una de les lec-
tures preferides dels existen-
cialistes francesos. I que va

RAMON OLIVER

No és veritat que als
cavalls se’ls dispara un tret?

inspirar a Sidney Pollack una
molt popular pel·lícula pro-
tagonitzada per Jane Fon-
da el 1969, i estrenada a casa
nostra amb el títol de Danzad,
danzad, malditos. I és que això
fan precisament els personat-
ges de la història: ballar i ba-
llar i ballar encara una mica
més. No ja fins que el cos di-
gui prou, sinó fins que el cos
ja no pugui dir res perquè no
li restin forces ni per obrir
la boca. Però és que, per a
aquests personatges, dansar
sense parar no té res a veure
amb el plaer, sinó amb la pura
supervivència.

La coreografia
de la Gran Depressió
Tot i que la primera gran ma-
rató de dansa de què es té no-
tícia (9 hores de res) va tenir
lloc a Anglaterra l’any 1923 i
que encara ara podeu trobar
pel món diverses versions su-
avitzades del tema, va ser a
l’Amèrica del Nord dels anys
de la terrible Gran Depres-
sió quan aquesta mena de
concursos van adquirir el seu
grau més alt de popularitat, i
van mostrar la seva faceta més
cruel i salvatge. Apuntar-te a

En aquesta adaptació de la novel·la de McCoy, la sala de ball es transforma en un ball de l’infern.

AQUEST PROJECTE DE
MENÚ TEATRAL PRODUÏT
PEL TEATRE GAUDÍ HA
SIGUT GUARDONAT AMB
EL PRIMER PREMI BECA
DESPERTALAB

HOTEL MAS SOLÀ

Un entorn amb estil propi

Tens uns dies i vols descansar? No cal anar lluny per trobar un complexe amb 80.000 m2, un hotel de 4 estrelles, 3 piscines exteriors, 12 pistes de tennis, 4 pistes

de padel i un camp de futbol, un spa on relaxar-se i una gastronomia excel·lent. A 20 Km. de la Costa Brava i de Girona ciutat.

Les autèntiques vacances…www.massola.com

EL CICLE DESPERTALAB ENS PROPOSA ASSISTIR A UNA MARATÓ DE DANSA QUE ENS DEIXARÀ

EXHAUSTOS I ENS PREGUNTA FINS ON PODRÍEM ARRIBAR ELS HUMANS PER SOBREVIURE
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LA PISTA

DE JAUME VIÑAS. DIR.: DAVID MAQUEDA. CIA. MENÚ TEATRAL. UNA
PRODUCCIÓ DEL TEATRE GAUDÍ. INT.: AÏDA BELLET, BORIS CARTES, ORIOL
ESCALÉ, ORIOL GUILLEM, MARC JOY, DAVID MAQUEDA, MARINA MULET, NÚRIA
M. MONTES, JOANA SUREDA. DATA: DEL 25/6 AL 5/7. LLOC: SALA ATRIUM.
CONSELL DE CENT, 435. METRO: TETUAN (L2). TEL.: 931 824 606. PREU: 19€.
HORARI: DE DT. A DS., 21H; DG., 19H.

La creació col·lectiva, la proximi-
tat absoluta amb l’espectador i
la nuesa gairebé també absoluta
de l’espai escènic. Aquests són
els trets definitoris a partir dels
quals s’estructura la companyia
britànica You Need Me, que ha
desenvolupat en aquests darrers
anys una notable trajectòria en el
terreny del teatre de petit format
i s’ha guanyat un grapat de
nominacions a importants premis.
I de la qual va ser fundador el
mateix Roger Ribó que, a l’hora
de convertir-se ara en director
artístic de la companyia E Espai
en Construcció, ha partit d’uns
paràmetres creatius molt similars.

Així, ben a prop de nosaltres,
i sense més accessoris que les
maletes que carreguen per fer el
seu viatge de molt incerta desti-
nació, és com se’ns presenten les
tres amigues que protagonitzen
aquesta història. Una d’elles està
decidida a trobar on sigui el seu
marit. Però, a l’Espanya del 1940,
trobar un marit desaparegut,
encara que fos amb l’ajut de
dues bones amigues, es podia
convertir en una missió del tot
impossible. Bé: a l’Espanya de
l’any 40 i a la de moltes dècades
després: ni el breu miratge de la
Llei de memòria històrica (de la
qual, com ve a dir Javier Cercas

al seu recent llibre ‘El impostor’,
ja gairebé ni ens en recordem) va
servir per trobar d’una vegada
éssers estimats perduts per les
cunetes dels camins i desenterrar
cossos que potser ja mai no
rebran la sepultura que es me-
reixien. I, com diuen els creadors
d’aquest muntatge, esperar sense
esperança potser és l’acte més
heroic que existeix.
‘ET VINDRÉ A TAPAR’. DIR.: ROGER

RIBÓ. INT.: MAITE BASSA, MONTSE

BERNAD, BLANCA SOLÉ. VIOLÍ: ROSER

FARRÉ. DATA: FINS AL 12/7. LLOC: LA

SECA ESPAI BROSSA. FLASSADERS,

40. METRO: JAUME I (L4). TEL.: 933

101 364. PREU: 15€. HORARI: DE DC.

una marató et garantia l’ali-
mentació en uns temps en què
la gana provocava estralls,
i et donava la possibilitat de
guanyar un premi substanciós
si aguantaves fins al final.
Un final que podia trigarmolt

a arribar: lamaratómés llarga
de què es té notícia es va per-
llongar 30 setmanes. Però, a
canvi, i amés amés de l’obli-
gació d’estar enmoviment un
mínim de 45minuts per cada
hora de competició, et veies
obligat a sotmetre’t a totes les
humiliacions i proves que els
conductors del concurs, anti-
cipant l’esperit dels reality
shows contemporanis, anaven
introduint sobre lamarxa, per-
què el públic que havia pagat la
seva bona entrada per assistir
a la prova no tingués ni unmo-
ment d’avorriment.

Una prova amb dues pistes
I és que aquesta marató que
ha guanyat el primer premi
atorgat per un cicle (elDes-
pertaLab, organitzat mà a mà
entre la Sala Atrium i la Nau
Ivanow) que es proposa donar
suport i visibilitat a nous cre-
adors teatrals posseïts per un
cert esperit visionari, és una
producció del Teatre Gau-

dí Barcelona que passarà més
tard (del 9/7 al 9/8) per la se-
va sala. Però, de moment, la
maleïda dansa arrenca en una
Sala Atrium en què encara es-
teu a temps de recuperar Bai-
long (fins al 21/6), el primer
lliurament del cicle, un espec-
tacle d’Ana Roca que, malgrat
el títol, no va de ball, sinó que
parla del turisme de masses
practicat als escenaris natu-
rals de la pel·lícula Avatar.
En qualsevol cas, el turisme

de masses no pot resultar mai
tan opressiu com l’atmosfera
d’aquesta sala de ball en què
les persones no solament dei-
xen la salut a la pista (de fet,
a banda de múltiples lesions,
aquestes maratons van arri-
bar a provocar alguna mort
per aturada cardíaca), sinó
també la dignitat. Esclar que
la dignitat és un concepte que
resulta relatiu, quan del que
es tracta és de continuar man-
tenint l’esperança de sobre-
viure i –si hi ha sort– fins i tot
de triomfar, i d’acabar conver-
tit en una figura mediàtica,
com els va passar a alguns
dels concursants. Però, si has
perdut tota esperança, potser
demanar un tret compassiu si-
gui la millor sortida.

Les tres dones d’aquesta història a la recerca d’un marit perdut. FOTO: TERESA ZAFÓN

Només les heroïnes de debò saben esperar així


